Župa Sv. Antuna Padovanskog - Podvinje
ĐAKOVAČKO-OSJEČKA NADBISKUPIJA
Trg sv. Antuna 1, 35107 PODVINJE
https://www.podvinje.org, zupapodvinje@gmail.com,

tel. 035/461-410

Župni oglasi od 3. do 10. siječnja 2021.
PISMO NADBISKUPA ĐURE HRANIĆA
Draga braćo svećenici,redovnici,redovnice i dragi vjernici!
Svi smo potreseni vijestima o snažnom potresu koji je pogodio područje Sisačke biskupije te vijestima o poginulima i
ranjenima, kao i snimcima razornih posljedica potresa na obiteljskim domovima, javnim zgradama i sakralnim objektima.
Zahvaljujem svima koji ste odmah po pristiglim vijestima molitvama i djelima ljubavi izrazili solidarnost sa svim
pogođenima, s vjernicima, svećenicima, Bogu posvećenim osobama te sisačkim biskupom mons. Vladom Košićem. U ime
svih nas izrazio sam biskupu Košiću, njegovu prezbiteriju i vjernicima našu duhovnu blizinu, molitvenu podršku te
spremnost na našu materijalnu pomoć. Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije poslao je kao oblik neposredne pomoći
Sisačkoj biskupiji za stradale u potresu iznos u visini od 500.000,00 HRK.
Pozivam Vas na pružanje neposredne pomoći Biskupiji Sisak i Caritasu Sisačke biskupije u egzistencijalnom zbrinjavanju
obitelji koje su ostale bez krova nad glavom doniranjem dobrovoljnih novčanih priloga. Molim svećenike da animiraju
svoje župljane te da se u svim župama Đakovačko-osječke nadbiskupije u nedjelju, 3. siječnja na svim misama moli za
poginule i pogođene stradanjima u potresu na području Sisačke biskupije te da se na kraju svih misnih slavlja te i
sljedeće nedjelje (nedjelje 3. i 10. siječnja) organizira prikupljanje dobrovoljnih novčanih priloga vjernika. Svećenike
također molimo da potaknu vjernike na darivanje i izvan misnih slavlja sve do 11. siječnja. Prikupljanjem novčanih
sredstava omogućit ćemo kupovinu potrebnog građevinskog materijala u većim količinama za brzo saniranje objekata
koji nisu za rušenje i čiju sanaciju je moguće učiniti u kraćem vremenu (npr. letava i crijepa na krovu, šteta nastalih
urušavanjem dimnjaka i sl.), a odgađanje bi moglo dovesti do odluke pojedinih obitelji o odlasku na druga područja
Hrvatske i/li u inozemstvo. I u ovoj prigodi, dok svetkujemo božićne blagdane, u molitvi na sve vas zazivam „dobrostivost
i čovjekoljublje Spasitelja našega, Boga” (Tit 3,4), da vas vodi i krijepi u nadolazećoj 2021. godini.
Pozdrav i blagoslov od Gospodina!
Đuro Hranić, nadbiskup
BLAGOSLOV VODE
U ove dane epidemije ne može se uzimati blagoslovljena voda na uobičajen način. Stoga smo blagoslovljenu vodu
spremili u prikladne bočice sa sličicom našeg zaštitnika sv. Antuna Padovanskog.
Voda pomiješana sa solju biti će prethodno ulivena a onda na Bogojavljenje blagoslovljena i dijeljena. Za bočice dat
ćemo simboličnu cijenu od 2 kn. a tko je u mogućnosti dati više, novac ćemo dati u karitativne potrebe.
Stoga molimo nemojte nositi od kuće nikakve plastične boce ili slične posude.
BLAGOSLOV OBITELJI I DOMOVA
Blagoslov obitelji i domova započinjemo 11. siječnja (ukoliko ne dođe do novih promjena). Sve detaljne obavijesti biti će
u sljedećem listiću. Napominjemo da će blagoslov trajati dokle god bude potrebno pa ako treba i do korizme. Posebno
molimo da pri pohodu svećenika budete prilagođeni uvjetima što je propisao naš stožer (kao što je nošenje maske,
distanca, prozračivanje prostora i sl.
SUSRET ČITAČA
Pozivamo sve čitače Podvinja,Bukovlja,Tomice i Rastušja na sastanak koji će se održati u utorak, 5. siječnja u 18.00 sati u
pastoralnom centru u Podvinju. Također pozivamo sve koji se žele priključiti čitačima da dođu na sastanak.
NADBISKUPIJSKI DAN MOLITVE I POKORE ZA SMIRENJE I PRESTANAK PANDEMIJE
U Petak, 8. siječnja 2021. nakon jutarnje svete Mise u župnoj crkvi u Podvinju uključit ćemo se u Nadbiskupijski dan
molitve i pokore za smirenje i prestanak pandemije, po sljedećem rasporedu:
10:00 – molitva radosnih otajstava krunice s kraćim razmatranjem (služba Riječi sa sv. pričešću prisutnih vjernika)
12:00 – Anđeosko pozdravljenje, potom molitva otajstava svjetla krunice s kraćim razmatranjem (služba Riječi sa sv.
pričešću prisutnih vjernika)
15:00 – molitva krunice i zaziva Milosrđu Božjem s poticajnim uvodom (služba Riječi sa sv. pričešću prisutnih vjernika)
17:00 – euharistijsko klanjanje
Molitvu i klanjanje će predvoditi molitvena zajednica „Novo srce“.

MISNE NAKANE OD 3. DO 10. SIJEČNJA 2021.
U ŽUPNOJ CRKVI SV. ANTUNA U PODVINJU

NEDJELJA, 3. SIJEČNJA 2021.
DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU
Sveta Misa u 8.30 sati po nakani za:
1. † Svjetlanu JUKIĆ
Sveta Misa u 10.30 sati
1. PRO POPULO
Sveta Misa u 18.00 sati po nakani za:
1. zahvala sv. Antunu za obitelj
PONEDJELJAK, 4. SIJEČNJA 2021.
Sveta Misa u 8.00 sati
1.
UTORAK, 5. SIJEČNJA 2021.
Sveta Misa u 8.00 sati
1.
SRIJEDA, 6. SIJEČNJA 2021.
BOGOJAVLJENJE - SVETA TRI KRALJA
Sveta Misa u 8.30 sati po nakani za:
1. † Ivana, Mariju, Anđu i Šimu VEOČIĆ
Sveta Misa u 10.30 sati po nakani za:
PRO POPULO
Sveta Misa u 18.00 sati po nakani za:
1. † Jerka i Mandu MRKOVIĆ
ČETVRTAK, 7. SIJEČNJA 2021.
Sveta Misa u 8.00 sati po nakani za:
1. sretan porod
PETAK, 8. SIJEČNJA 2021.
Sveta Misa u 8.00 sati po nakani za:
1. † Ivana ARBANASA
SUBOTA, 9. SIJEČNJA 2021.
Sveta Misa u 8.00 sati po nakani za:
1. † iz ob. PEJIĆ
NEDJELJA, 10. SIJEČNJA 2021.
KRŠTENJE GOSPODINOVO
Sveta Misa u 8.30 sati po nakani za:
1. po nakani
Sveta Misa u 10.30 sati
1. PRO POPULO
Sveta Misa u 18.00 sati
1.

Riječ tijelom postade i
nastani se među nama.

U FILIJALNOJ CRKVI SV. JOSIPA U BUKOVLJU

NEDJELJA, 3. SIJEČNJA 2021.
DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU
Sveta Misa u 8.00 sati
1. †
Sveta Misa u 10.00 sati
1. †
SRIJEDA, 6. SIJEČNJA 2021.
BOGOJAVLJENJE - SVETA TRI KRALJA
Sveta Misa u 10.00 sati
1. † Antu i Ljubicu KITANOVIĆ
PETAK, 8. SIJEČNJA 2021.
Sveta Misa u 17.00 sati
1. † Ivana i Pavu RUBIL
NEDJELJA, 10. SIJEČNJA 2021.
KRŠTENJE GOSPODINOVO
Sveta Misa u 8.00 sati
1. † Matu TOLIĆA i Ivku i Matu VUKOJE
Sveta Misa u 10.00 sati
1.
U FILIJALNOJ CRKVI SV. VIDA U RASTUŠJU

NEDJELJA, 3. SIJEČNJA 2021.
DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU
Sveta Misa u 11.30 sati po nakani za:
1. † Vladu, Josipa i Mariju BRIGLJEVIĆ
SRIJEDA, 6. SIJEČNJA 2021.
BOGOJAVLJENJE - SVETA TRI KRALJA
Sveta Misa u 11.30 sati po nakani za:
1. † Ivana,Teru,Ferdu i Dragicu i sve † iz obitelji
MIROSAVLJEVIĆ
U FILIJALNOJ CRKVI SV. ROŽARIJE U TOMICI

SRIJEDA, 6. SIJEČNJA 2021.
BOGOJAVLJENJE - SVETA TRI KRALJA
Sveta Misa u 11.30 sati
1. † Maricu, Ivana, Vladu, Zlatka i Julku MILETIĆ
NEDJELJA, 10. SIJEČNJA 2021.
KRŠTENJE GOSPODINOVO
Sveta Misa u 11.30 sati
1.

